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Os dez mandamentos da terceira idade

1º - Não se aposente da vida pra se 
tornar o fardo da família. 
A vida é atividade, é o verdadeiro elixir 
da eterna juventude é dinamismo. Não 
despreze as ocupações enquanto tiver 
energia para as lutas cotidianas. Se não 
tiver nada pra fazer vá caminhar, pas-
sear no shopping, jogar baralho na pra-
ça...se ocupe com diversão.

2º - Seja independente e preserve 
a sua liberdade, mesmo que seja 
dentro de um quartinho. 
Quem renuncia ao próprio lar, obriga-
se a andar na ponta dos pés, pra evitar 
atritos com noras, genros, netos e ou-
tros parentes.  

3º - Mantenha o governo das suas 
finanças. 
Ajude os seus filhos financeiramente, na 
medida das suas posses;  reserve uma 
parte para emergências.  Tenha o me-
lhor plano de saúde que puder pagar.  

4º - Cultive a arte da amizade como 
se fosse uma planta rara.
Se a sua memória estiver falhando, ano-
te numa agenda as datas mais impor-
tantes da sua vida e compartilhe com 
amigos e parentes a alegria de estar 
presente.

5º - Cuide da sua aparência e seja o 
mais atraente possível.  
Não seja um daqueles velhos relaxados, 
que exibem caspa na gola do paletó e 
manchas de gordura na roupa. 
Nunca despreze o uso de água e sabão. 
Vá ao salão de beleza uma vez por mês, 
pelo menos: cuidar das unhas do pé e 

da mão, cortar o cabelo e a barba.
6º - Seja cordial com os seus vizi-
nhos. 
Evite implicar com o latido do cachorro, 
o miado do gato, o lixo na calçada, ou 
o volume do rádio. Um bom vizinho é 
sempre um tesouro, especialmente se 
os parentes morarem distantes. 

7º - Não se intrometa na vida dos 
filhos adultos. 
Eles são seres com cérebro, coração, 
vontade, e contam com muitos anos 
para cometerem os seus próprios erros. 

8º - Fuja do vício mais comum da 
velhice, que é a “presunção”. 
Deixe que a “humildade” seja a sua 
marca mais forte.

9º - Os cabelos brancos não lhe dão 
o privilégio de ser ranzinza e incon-
veniente.
Lembre-se de que toda paciência tem 
limite, e que não há nada mais desa-
gradável do que alguém desejar a sua 
morte. 

10º - Não seja repetitivo, contando 
a mesma história três, quatro, cin-
co vezes. 
Quem olha só para o passado, tropeça 
no presente e não vê a passagem para 
o futuro. Fique de boca fechada e serás 
um sábio! Lembre-se que você tem dois 
ouvidos e uma boca. 

Comprometida

Elizabeth Gilbert
Gênero: Biografias e memórias
Editora: Objetiva

Com humor e 
inteligência, o 
livro examina 
questões de 
compatibilidade, 
paixão, fidelida-
de, tradição fa-
miliar, expecta-
tivas sociais, os 
riscos de divórcio e as responsabilida-
des mais mundanas. Liz Gilbert desfaz 
os mitos, desmonta os medos, cons-
trói uma perspectiva histórica e troca, 
enfim, fantasias românticas por vitais 
compromissos emocionais. O livro se 
torna uma celebração do amor - com 
toda a complexidade e as consequên-
cias que o amor verdadeiro, sem ilu-
sões, sempre acarretará.

Wall Street, Poder e Cobiça

Gênero: Drama
Diretor: Oliver Stone - Ano: 1987

Nova York, 
1985. Bud Fox 
(Charlie Sheen) 
é um jovem e 
ambicioso cor-
retor que traba-
lha no mercado 
de ações. Após 
várias tentati-
vas ele conse-
gue falar com Gordon Gekko (Michael 
Douglas), um inescrupuloso bilionário, 
e sente que precisa dar uma dica mui-
to quente para ter a atenção de Gekko 
e assim o faz, dando uma informação 
que não foi ainda divulgada oficial-
mente, mas quando isto acontecer 
as ações terão uma significativa alta. 
Gekko o adota como discípulo e logo 
Bud trabalha secretamente para ele, 
abandonando qualquer escrúpulo, éti-
ca e meios lícitos. Este filme deu ori-
gem a Wall Street – O dinheiro nunca 
dorme, também protagonizado por 
Michael Douglas e que está em cartaz 
em todo o Brasil.

  DICA  DE  LIVRO

Adaptação de “Compreendendo Melhor Como 
Viver a Terceira Idade, na Opinião da Terceira 
Idade”, do Dr. Conceil Corrêa da Silva.
Contribuição de Celso Noaves - Assistido 
ECOS

  DICA  DE  FILME



Dia 05  Severina Ramos da Silva
Dia 09     Marijane de Jesus Miranda
Dia 11     Déa Marcia Magalhães Carlos
Dia 12 Mariza Rodrigues Moscoso
Dia 15     Célia Macêdo Pedreira de Freitas
Dia 21  Marlene Mª dos Santos de Jesus
Dia 23     João Luis de Araújo Maia
Dia 26     Esther Cavalcanti Pereira
Dia 28     Ivonildes Mª Cerqueira Monteiro
Dia 29     Artênio Alves de Alcântara
Dia 30     Diley Castro Simonetti

 ANIVERSARIANTES
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 UTILIDADE PÚBLICA

  DICA  DE  LIVRO

Com o objetivo de promover a vacinação da popu-
lação nacional e assim diminuir várias doenças no 
território nacional, o Ministério da Saúde, por meio 
da Secretaria de Vigilância em Saúde, mantém o 
Programa Nacional de Imunizações (PNI). Além da 
imunização de crianças, o Programa também prevê 
a vacinação de adultos, principalmente de mulheres 
em idade fértil e de idosos a partir de 60 anos de idade. 
Esteja em dia com suas vacinas. Procure orientação do seu médico. 

Fonte:Ministério da Saúde

Dezembro

Aposentados 

Pensionistas

IDADE VACINAS   DOSES   DOENÇAS EVITADAS

A partir de 20 anos
- dT (Dupla tipo adulto)
- Febre amarela 
- SCR (Tríplice viral) 

- 1ª dose
- dose inicial
- dose única

- Difteria e Tétano
- Febre Amarela
- Sarampo, Caxumba e Rubéola

2 meses após a 
1ª dose - dT(Dupla tipo adulto) - 2ª dose - Contra Difteria e Tétano

4 meses após a 
1ª dose - dT(Dupla tipo adulto) - 3ª dose - Contra Difteria e Tétano

A cada 10 anos, 
por toda a vida

- dT(Dupla tipo adulto)
- Febre Amarela - reforço - Contra Difteria e Tétano

- Contra febre Amarela

60 anos ou + - Influenza 
- Pneumococo 

- dose anual
- dose única

- Contra Influenza ou Gripe
- Contra Pneumonia

Dia 01     João Roberto Pereira dos Santos
 Dia 03     Vera Lúcia de Souza Sampaio
 Dia 04     Raimundo Araujo dos Santos  
  Sineide M. da Fonseca
 Dia 05     Rodolpho Paulo G.Varella Souza 
  Vitorio Mele 
Dia 06     Ana Lúcia Magalhães Sosnierz
  Edson Mitsuichi   
  Josue Gonçalves Silva
Dia 09     Jonildo Rosário Moreira
Dia 10     Akira Tongu  
 Eliomar Paranhos   
 Valfrido Antônio da Silva
Dia 11     Jefferson de Souza Almeida 
Dia 12     Milton Tramonti Crenitte
Dia 15     Dirceu Tavares
Dia 16     Eliane Margareth Silva Almeida
Dia 17     Carlos Brandão
     Cesar Franceschini Savi
 Neivilma Dantas Libório Brito
Dia 18     Antônio Bispo dos Santos
Dia 20     José Antônio Teixeira Costa
 José Correia dos Santos
Dia 22     Antônio Carlos Coutinho
 Luiz Carlos Coutinho
Dia 23     Anna Odette Della Mônica
Dia 25 Raynal Almeida de Paiva
Dia 26 Marina Salomé de C.B. da Silva
Dia 27     César Augusto Ribeiro Nogueira
 Sidney Marques de Souza 
Dia 28 Benedito Bardela
Dia 29 Paulo Valter Diniz
Dia 30 Florinda Maria de Figueiredo
 Fancisco de Sá Junior
 José Antônio Ribeiro

Confraternizações de Fim de Ano - 2010

Os encontros de confraternização da Fundação ECOS já têm datas e 
locais definidos. A primeira cidade a realizar o animado reencontro será 
São Paulo. Empenhada em proporcionar momentos de muita descontração, a comissão 
de eventos da ECOS reforça o pedido de confirmação da presença de seus participan-
tes, através da Central de Atendimento 0800-721 2600, após o recebimento do convite 
que será enviado pelo correio. Cada participante poderá levar 1 (um) acompanhante.

Cidade Data e horário Endereço

São Paulo 27/11 sábado 
a partir das 12h30

Baby Beef Morumbi
Av. Marginal Pinheiros, 16.741 
Estacionamento Hipermercado Extra 
Morumbi - Tel. 3755.5550

Rio de 
Janeiro

04/12 - sábado
a partir das 12h30

Catete Grill
Rua do Catete, 239 - Catete 
O acesso pode ser feito por Metrô estação 
Catete ou estação Largo do Machado.  
Tel. 2285.5635

Salvador 11/12 – sábado
a partir das 12h30

Área verde do Hotel OTHON
Av. Oceânica, 2294 - Ondina 
Tel. 3461.2167

Recife 16/12 - quinta-feira
a partir das 12h30

SPETTUS Steak House
Av. Domingos Ferreira, n. 500
Boa Viagem - Tel. 3325.6665

Calendário de Vacinação do Adulto e do Idoso
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Muita alegria e 
descont ração 
marcaram, no 

dia 6 de outubro, 
o 13º Encontro dos 

Aposentados dos Fundos de Pensão da 
Bahia: ECOS, Faelba, Bases e Fabasa, 
realizado no Quartel de Amaralina, em 
Salvador.
Articulado de uma maneira diferente, 
o encontro envolveu cerca de 360 par-
ticipantes, dos quais 60 da ECOS, com 
a apresentação da palestra “Nunca 
deixe que nenhum limite tire de você a 
ambição da auto-superação”, realiza-
da pelo psicanalista Roberto Fonseca, 
que utilizou dinâmicas interessantes 
para entreter o público .
Após a apresentação do psicanalista, 

um divertido bingo e sorteios de apa-
relhos de DVD foram realizados entre 
os assistidos. 
Cada fundação sorteou um aparelho 
entre seus participantes, e a contem-
plada da Fundação ECOS foi a aposen-
tada Lindóia Silva Norte, que recebeu 
o prêmio das mãos do coordenador 
de seguridade Tobias Abreu. “Foi mui-
to bom ter sido sorteada, não acertei 
nada no bingo, mas o DVD d eu levei”, 
comentou animada. 
A coordenadora do evento Suzana 
Mariani ficou feliz com o resultado do 
encontro e comentou sobre alguns 
pontos positivos que foram apreciados 
pelos participantes. “A localização e a 
maneira como foi conduzida promo-
veu a integração entre os assistidos, 

o que proporciona o aumento do ciclo 
de amizades deles e maior interação 
entre os participantes de todas as 
fundações. É muito gratificante perce-
ber a satisfação de todos”, definiu ela 
empolgada com o resultado.
A presidente Jussara Salustino pres-
tigou o animado encontro junto com 
o diretor de seguridade, Roberto Dâ-
maso, que classificou o evento como 
um sucesso e parabenizou a atuação 
dos organizadores e a participação de 
todos os assistidos. “A comissão foi 
muito feliz na escolha do formato do 
encontro, o que agradou bastante o 
público, mostrando-o bastante parti-
cipativo. Nossos assistidos são os nos-
sos clientes e temos que estar próxi-
mos a eles”, enfatizou Roberto.

Plano CD completa dois anos

Neste mês o Plano CD completou 2 
anos de existência garantindo uma 
aposentadoria digna e segura aos 
seus participantes.
O plano foi criado para as empre-
sas do Grupo Econômico interessa-
das em proporcionar o benefício de 
Previdência Complementar aos seus 
funcionários que não tiveram a opor-
tunidade de ser participante do Pla-
no BD, por ter sido fechado a novas 
adesões em 2006. 

De acordo com o diretor de segu-
ridade Roberto Dâmaso, o desen-
volvimento do Plano CD durante 

este tempo mostra a capacidade que a 
Fundação ECOS possui em administrar 
outros planos de benefícios com conhe-
cimento e estrutura existentes.

O modelo criado para o Plano CD teve 
como inovação a criação de perfis de 
investimentos que possibilita o parti-
cipante aplicar até 50% dos recursos, 
que ele injeta no plano, na carteira de 
Renda Variável.

Atualmente o Plano CD reúne 249 par-
ticipantes e um patrimônio de R$1.300 
mil. A Gestão do patrimônio do plano 
tem acertado nas escolhas das aplica-

ções, proporcionando uma rentabili-
dade que tem atendido às expectati-
vas dos participantes. Neste ano (até 
setembro), a carteira de Renda Fixa 
acumulou rentabilidade de  7,17%, 
enquanto a Carteira de Renda Variá-
vel rendeu 4,70%.
“O custo de administração deste pla-
no é compatível com o do mercado, 
e seguimos uma tendência cada vez 
maior dos anseios e da prática de 
mercado quando chegamos a fazer 
a terceirização dos riscos do plano 
junto a uma grande seguradora”, 
afirmou Roberto Dâmaso, diretor de 
Seguridade da ECOS.

13º Encontro dos Aposentados dos   Fundos de Pensão da Bahia

O palestrante Roberto Fonseca e a grande participação dos 
Fundos de Pensão da Bahia

Os participantes da ECOS se encontram neste evento marcado pela 
 descontração
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Em comemoração aos 25 anos de ser-
viços prestados à Previdência Comple-
mentar, a ANCEP – Associação Nacio-
nal dos Contabilistas das Entidades de 
Previdência -, convidou profissionais do 
segmento de previdência complementar 
a participarem da oitava edição do CO-
NACEP, Congresso Nacional direcionado 
aos dirigentes, contabilistas, conselhei-
ros, órgãos governamentais e demais 
interessados no segmento, realizado 
nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de 
outubro, no Rio de Janeiro.  
Durante o Congresso os participantes 
debateram sobre várias questões impor-
tantes para os profissionais dos fundos 

ANCEP comemora 25 anos 
de pensão que os auxi-
liarão no enfrentamento 
dos desafios cotidianos 
da gestão de uma entida-
de fechada de previdência 
complementar.
Com o tema “ANCEP ¼ 
de Século – As conquistas 
da Contabilidade e seus 
Desafios para a Nova Dé-
cada”, o evento promoveu 
a reflexão da importância 
da informação contábil e 
do profissional de conta-
bilidade nesses 25 anos de serviços 
prestados e os desafios de ampliar o 
sistema de previdência complementar 
com transparência e segurança para 
um número cada vez maior de usu-
ários. A coordenadora administrativa 
da Fundação ECOS e diretora regional 
nordeste da ANCEP, Cinara Ventura, 
destacou “que é fundamental a reali-
zação de eventos dessa natureza para 

proporcionar ao profissional o conheci-
mento necessário para acompanhar a 
crescente especialização do segmento 
de previdência complementar.”
Também estiveram presentes no evento 
representando a Fundação, o diretor ad-
ministrativo financeiro Tiago Villas-Bôas, 
a consultora interna Marcele Silva e o 
presidente do conselho fiscal Marcelo 
Perez.

O fomento da Previdência Com-
plementar no Brasil tem sido um 
assunto recorrente no cenário pre-
videnciário por entender que todo 
trabalhador necessita ter uma renda 
digna que complemente sua apo-
sentadoria.
Levando em consideração que a 
Previdência Social não possui re-
cursos suficientes para pagar um 
benefício que permita ao aposen-
tado manter o padrão de vida que 
possuía em atividade, é importan-
te atentar para o futuro quanto a 
necessidade de obter uma reserva 
financeira segura, saudável e mais 
rentável, adquirindo um plano de 
previdência privada.
O fomento da Previdência Comple-
mentar caracteriza a ampliação dos 
fundos de pensão no país, propor-
cionando a extensão para um maior 
número de pessoas o bene-
fício de aposentadoria, 
ajudando assim ao 
aposentado a não 
apenas ter um pa-
drão de vida melhor, 
como permanecer 
como um consumidor 

ativo e dessa maneira contribuir para 
o desenvolvimento do ciclo econômi-
co.
Eles funcionam como forma de ga-
rantir aos aposentados e pensionistas 
uma renda adicional que atenda as 
dificuldades que todo trabalhador tem 
ao se afastar de suas atividades.
Para impulsionar o fomento da Pre-
vidência Complementar, foi criada a 
Comissão Técnica Ad-Hoc de Entida-
des Multipatrocinadas da ABRAPP, a 
qual a Fundação ECOS é integrante. 
“O objetivo é fazer um diagnóstico do 
atual quadro da Previdência Comple-
mentar e do que é preciso fazer ainda 
para potencializar o crescimento do 
sistema. Está se montando  pautas 
para discussão com os órgãos gover-
namentais envolvidos seja SPPC, PRE-
VIC, CNPC, Receita Federal”, destacou 

a presidente da Fundação, Jus-
sara Salustino, tam-

bém integrante da 
Comissão Téc-
nica que trata 
o assunto.
Hoje, a Lei 

Complementar 
109/2001 confere 

a todos os trabalhadores, incluindo 
os profissionais liberais, a participa-
ção em um fundo de pensão atra-
vés dos órgãos instituidores como 
sindicatos, cooperativas, entidades 
classistas e associações.
A Lei estabelece que a entidade ins-
titua e execute planos de benefícios 
de caráter previdenciários adequa-
dos a estes trabalhadores, tornando 
oportuno o acesso deles a uma pre-
vidência privada.
As Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar não possuem fins 
lucrativos, o que possibilita aos as-
sociados um maior acúmulo de pou-
pança, assim como outras vanta-
gens de dedução das contribuições 
no IR até o limite de 12% da renda 
bruta anual, obtenção de rendimen-
tos superiores às modalidades de 
aplicação financeira, entre outras.
Os fundos de pensão exercem um 
papel de liderança nos segmentos 
em que atuam e funcionam como 
fortes motores da economia do país. 
Sua sustentabilidade se dá pelo ex-
celente desempenho na gestão dos 
negócios, gerindo de forma consis-
tente seus investimentos.

Empenho no fomento da Previdência Complementar

Marcelo, Marcele, Cinara e Tiago

“Por tudo que 
representam e já mostraram, 

os fundos de pensão devem poder 
contribuir para as decisões que 
envolvem ações de interesse do 

sistema  e do país”



PLANO CD 
249 Participantes

Evolução de Cotas

Descrição ago set 2010

Renda 
Fixa

Vlr Cota 1,186043 1,196015
7,10%

Variação 0,94% 0,84%

Renda 
Variável

Vlr Cota 1,742782 1,870658
2,88%

Variação (1,74%) 7,34%
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  Plano de Contribuição Definida 

 Demonstrações Contábeis - Setembro

Tipo R$ mil Qtd

Aposentadorias 2.562 475

Pensões 737 256

Auxílio Doença 2 04

Sub Total 3.302 735

Pecúlio por Morte 0 0

Reserva de Poupança 65 01

Participantes Qtd
Assistidos 735

Ativos 102

Autopatrocinados 61

Total 898

  Plano de Benefício Definido 

SET/10 AGO/10

Resultado Líquido 54.918 22.339

  Gestão Previdencial 24.597 19.614

  Investimentos 30.321 2.725

Constituições/
Reversões (54.918) (22.339)

  Provisões Matemáticas (51.836) (15.465)

  Const/Rev Fundos (1.506) (5.402)

  Custeio Administr (1.576) (1.472)

ATIVO                   SET/10   AGO/10

  Disponível 8.206 2.991

  Realizável 1.291.901 1.246.342

Total do Ativo 1.300.107 1.249.333

PASSIVO               SET/10   AGO/10

  Exigível 
  Operacional 21.103 22.888

  Patrimônio Social 1.279.004 1.226.445

Total do Passivo 1.300.107 1.249.333

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

      Falecimento - Outubro

Informamos com pesar o 
falecimento do aposen-
tado Anísio Moreira de 
Andrade, ocorrido em 07 
de outubro aos 71 anos. 
Admitido pelo Banco Eco-
nômico em 06/1958. Apo-

sentado pela ECOS em 07/1996. 

    Participantes - Setembro

      Correção de Empréstimos - Outubro      Benefícios Pagos - Setembro 

BALANCETE SINTÉTICO

Data Correção

Empréstimos liberados até 
12/10/09 0,9496% (taxa atuarial set/09)

Empréstimos liberados de 
13/10/09 a 31/05/10 0,9896% (5,50% aa + INPC set)

Empréstimos liberados a 
partir de 1º/06/10 0,9576% (5,10% aa. + INPC set)

Maria Silva Oliveira, passa a ser nossa aposen-
tada. Foi admitida no Econômico Agro Pastoril 
em 05/1980, em virtude do seu desligamento em 
06/2004, manteve sua inscrição na Fundação ECOS 
até se aposentar em outubro/2010.

Itamar Francisco, passa a ser nosso aposentado. 
Foi admitido no Grupo Econômico em12/2004, tra-
balhou na empresa  Companhia Cítricos do Brasil e 
aposentado pela ECOS em 10/2010.

      Novos Beneficíarios - Outubro
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0,34%

1,74%

3,60%
4,27%
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5,44%
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. jan/10 f ev /10 m ar/10 ab r/10 m ai/10 jun/10 jul/10 ag o /10 s et/10

To ta l In vest. M e ta  a tu a ria l

Segmento R$ mil Part. 
Rentabilidade (%)

Setembro No ano

Renda Fixa 547.921 79,60% 1,21% 11,27%

Renda Variável 105.539 15,33% 6,26% 4,97%

Imóveis 24.597 3,57% 1,04% 9,64%

Empréstimos 9.324 1,35% 0,35% 7,34%

Estruturado 667 0,10% (0,68%) (2,64%)

No Exterior 307 0,04% (8,53%) (36,56%)

Outros 15 0,00% 0,00% 0,00%

Total 688.370 100,00% 1,93% 10,18%

Meta Atuarial 512.272 74,42% 0,95% 7,66%

BALANCETE SINTÉTICO R$ 1,00

set/10 ago/10

Resultado Líquido (3.701) (3.215)

  Gestão Administrativa (2.946) (2.752)

  Investimentos (755) (463)

Constituições/Reversões 3.701 3.215

  Const/Rev Contigencial 0 0

  Const/Reversões Fundos 3.701 3.215

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

ATIVO                       set/10      ago/10

  Disponível 23.136 21.208

  Realizável 563.692 557.711

  Permanente 88.986 91.903

Total do Ativo 675.814 670.822

PASSIVO set/10 ago/10

  Exigível Operacional 576.220 536.586

  Exigível Contigenc 0 30.942

  Patrimônio Social 99.594 103.294

Total do Passivo 675.814 670.822

  Investimentos - Setembro

      Rentabilidade dos Investimentos X Meta Atuarial - Setembro

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

set/10 ago/10

RESULTADO LÍQUIDO 9.472 376

  Gestão 
  Previdencial (3.581) (3.559)

   Investimentos 13.053 3.935

CONSTITUIÇÕES/
REVERSÕES

(1.963) 852

  Provisões 
  Matemáticas (1.501) 1.245

  Const./Rever de 
  Fundos e  Contig (40) (2)

  Custeio 
  Administrativo (422) (390)

Resultado do mês 7.509 1.228

BALANCETE SINTÉTICO R$ mil

ATIVO                                 set/10         ago/10

  DISPONÍVEL 106 171

  REALIZÁVEL 690.212 680.798

Total do Ativo 690.318 680.969

PASSIVO                             set/10 ago/10

 EXIGÍVEL OPERACIONAL 3.604 3.303

 EXIG.CONTIGENCIONAl 1.749 1.754

 PATRIMÔNIO SOCIAL 684.965 675.912

   Provisão Matemática 512.273 510.771

   Superávit Acumulado. 169.086 161.577

      Reserva de Contigenc 128.068 127.693

      Reserva Esp. p/ Revisão Plano 41.018 33.884

   Fundos 3.606 3.564

Total do Passivo 690.318 680.969

 Demonstrações Contábeis - Plano BD  Indicadores Financeiros

  Plano de Gestão Administrativa  Demonstrações Contábeis - Setembro

O trimestre foi marcado pela recuperação do Ibovespa, que encerrou setembro aos 69.429 pontos, com alta de 6,58% em relação 
ao mês anterior, e acumula 1,22% de ganho no ano. A capitalização da Petrobrás e a busca por um diferencial de ganhos, já que 
nas economias maduras as taxas de juros continuam baixas, aumentou o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil e sustentou a 
alta do mercado acionário.  Os resultados dos índices de inflação de setembro confirmaram a expectativa de reaceleração, após 
um período de relativas baixas entre junho e agosto. Apesar do cenário internacional ainda pleno de incertezas, a atividade eco-
nômica do Brasil continua apresentando tendência de expansão.

Indica-
dores

Set
2010 2010 12 

meses

IBOVESPA 6,58% 1,22% 12,85%

CDI 0,84% 7,01% 9,24%

POUPANÇA 0,57% 5,08% 6,72%

DOLAR (3,52%) (2,70%) (4,72%)

TR 0,07% 0,47% 0,52%

IPC-A(IBGE) 0,45% 3,60% 4,70%

INP-C(IBGE) 0,54% 3,80% 4,68%

IGP-DI(FGV) 1,10% 8,05% 7,96%

IGP-M(FGV) 1,15% 7,89% 7,77%
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Expediente

Vida de Aposentado

A Pernambucana, descendente de portu-
guês, Guilhermina Nogueira, 66 anos, 
não passa despercebida onde quer que vá 
com seu jeito simpático e irreverente. Dona 
de um carisma gratuito e uma inquietude 
tamanha, ela revelou a sua vivência profis-
sional no Banco Econômico e um pouco de 
sua vida após a aposentadoria.
Iniciou sua carreira bancária em 1965, no 
Bancipe – Banco Comércio e Indústria de 
Pernambuco, e passou a integrar o quadro 
do Grupo Econômico em 72, quando este 
incorporou o Bancipe. 
O seu trabalho sempre foi direcionado 
ao público. Começou como recepcionista 
e passou por várias outras carteiras. Em 
1974, quando se graduou em Secretaria-
do, Guilhermina foi convidada para traba-
lhar como Secretária da Gerência e lá ficou 
por dez anos até se tornar Auxiliar de Ge-
rência, onde permaneceu até 1996, quan-
do se aposentou. “Olha, eu gostava demais 
do que fazia. Tinha contato pessoal com 
os clientes, fazia muitas amizades. Muitos 
daqueles clientes tornaram-se amigos”, re-
vela.
Carinhosamente conhecida como Mina, 
Guigui, ou simplesmente Gui, a aposenta-

da conta que até hoje é reconhecida 
na rua devido ao tempo que traba-
lhou no banco, mais precisamente, 
na Agência Bairro do Recife (Recife 
Antigo). “Eu era muito conhecida no 
banco. Eu podia até não saber de 
todo mundo, mas todo mundo sabia 
de mim”, comentou entre risos.
Na faculdade, Guilhermina conheceu 
Heron Justino, também ex-bancário 
aposentado e que na época fazia 
o curso de Administração de Em-
presas, com quem é casada há 32 
anos. 
Quando se aposentou Guilhermina 
procurou ocupar o máximo do seu 

tempo, o que deu certo até demais. “Eu 
nunca gostei de ficar parada, sempre esta-
va procurando algo para fazer, quando me 
aposentei comecei logo a me movimen-
tar”.Por gostar muito de música, o primei-
ro passo foi entrar em um curso de violão, 
mas não se adaptou. “Demora um pou-
co até aprender mesmo a tocar e eu sou 
muito agoniada”. Depois desta experiência 
ela buscou atividades em que se adaptava 
melhor e que também apreciava. “Como 
sempre gostei de praticar exercícios optei 
por cuidar mais da minha saúde”. Atual-
mente, todos os seus horários são preen-
chidos. Ela acorda todos os dias às 5:30h, 
coloca o fone no ouvido e caminha por 
uma hora.
Durante a semana ela divide o tempo com 
aulas de pilates, dança de salão, almoço 
todas as sextas com um grupo de ami-
gos do banco, encontro com uma turma 
da época do colégio para comemorar o 
aniversariante do mês e idas ao cinema e 
teatro com o marido.
Espírita há 16 anos, Guilhermina costu-
ma frequentar o Centro Espírita uma vez 
na semana para acompanhar palestras e 
rezar. “Nasci na religião católica, mas me 
encontrei no espiritismo, foi onde eu fiz 

uma análise mais profunda sobre a vida. 
Para mim toda religião é boa, depende da 
maneira como cada um enxergue isso”, 
observou ela. Entre todas essas atividades, 
também assiste a programas de entreteni-
mento e entrevistas, lê jornal diariamen-
te e nos finais de semana visita alguns 
amigos e almoça fora com o marido. Eles 
possuem uma casa de praia em Itama-
racá, para onde viajam no verão. “Hoje 
nossas viagens diminuíram por problemas 
de saúde de Heron, mas costumávamos 
viajar muito, tanto pelo Brasil como para 
o exterior. Depois que ele fizer a cirurgia 
e se recuperar, retomaremos nossos rotei-
ros”, afirmou otimista. O marido dela faz 
tratamento de hemodiálise, está prestes a 
receber um novo rim e tem como doadora 
a própria esposa Guilhermina. “Assim que 
eu soube que podia ajudá-lo, não hesitei. 
Estou muito tranquila e esperando o mo-
mento. Dou todo apoio para que ele não 
fique apreensivo”.
Braço direito da coordenadora do Nú-
cleo de eventos da Apecos, Laís Gomes, 
Guilhermina auxilia na organização das 
viagens e confraternizações. “Eu gos-
to muito de ajudá-la. Escolhemos os 
locais e o melhor horário para serem 
realizados os eventos para os partici-
pantes”, contou animada.

 Guilhermina  e o esposo
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A utilização de perfis de investimento 
nos planos de benefícios de modalida-
de de contribuição definida ou variável, 
tem sido uma prática cada vez mais im-
plantada nos regulamentos dos planos, 
para permitir que o participante tenha 
maior gerência sobre seu patrimônio 
individual.

  PLANO ECOS

   FINANCEIRO

Planeje o resgate do seu patrimônio
Após anos de contribuição é chegada 
a hora de realizar o resgate do seu pa-
trimônio e aproveitar a vida com tran-
quilidade, segurança e dinheiro no bol-
so. Entretanto, é importante planejar o 
resgate e analisar os seus gastos dali 
em diante. O participante pode decidir 
como sacar sua reserva, receber uma 
parte de uma só vez e o restante em 
parcelas, ou todo em parcelas. Isso de-
penderá do que ele pretende fazer com 
o dinheiro resgatado e resolver o que é 
melhor para si.
O primeiro passo é detalhar todas as 
despesas como contas de energia e luz, 
empregada, condomínio, e os gastos 
variáveis como mercado, combustível, 
passeios, entre outros. A partir daí, 
tem-se como base o que normalmen-
te se gasta por mês. Feito isso, reali-
za-se algumas simulações para verificar 
quanto o participante precisa receber 
mensalmente para liquidar seus gastos 
e ainda ficar com alguma reserva para 
despesas de última hora.
Possuir um orçamento financeiro orga-
nizado facilita o equilíbrio das finanças 

Investimentos X Perfis

O Plano CD da ECOS já nasceu com 
essa opção de perfis de investimentos: 
de Renda Fixa e de Renda Variável. 
No perfil de Renda Fixa, o patrimônio 
é rentabilizado pela carteira compos-
ta de títulos do mercado financeiro 
– são papéis mais conservadores, que 
se caracterizam por possuírem regras 
definidas de remuneração (juro prefi-
xado ou com indexadores, como taxa 
de juros, câmbio ou atrelados à infla-
ção). Já o perfil de Renda Variável é 
mais imprevisível, o investidor não tem 
como saber, previamente, qual será a 
rentabilidade da aplicação, pois depen-
de da variação de preço das ações na 
Bolsa de Valores, que está relacionada 
ao desempenho das empresas (cresci-
mento, faturamento, lucro, etc.), aliado 
a ocorrências macro-econômicas tanto 
no mercado nacional quanto no inter-

nacional. Se a escolha das ações for 
feita com critérios técnicos inerentes a 
esse mercado, a aplicação em Renda 
Variável poderá proporcionar um retor-
no maior, no longo prazo, que a aplica-
ção em Renda Fixa. 
No Plano CD ECOS, o participante pode 
optar por alterar o perfil de investimen-
to a cada seis meses, em dezembro e 
em junho de cada ano. Ao optar por 
investir seu patrimônio em Renda Va-
riável, o participante pode utilizar até 
50% dos valores contidos na sua Conta 
de Participante. 
Vale lembrar que existe a restrição de 
que os participantes com idade a partir 
de 60 anos não poderão mais investir 
no perfil de Renda Variável por faltar 
pouco tempo para rentabilizar seu pa-
trimônio, sem sustos, antes de se apo-
sentar.

sabendo quanto se gasta mensalmente. 
Existem casos de pessoas que preferem 
fazer um resgate maior do que aquele 
para as despesas obrigatórias porque 
pretendem montar um negócio, ou 
comprar um imóvel. Dessa maneira, o 
ideal para o participante é ter uma ideia 
já amadurecida e saber o que é mais 
saudável e vantajoso para o seu bolso.
O interessante é tornar o momento do 
resgate numa oca-
sião de satisfação 
em que se poderá 
realizar seus an-
seios e desejos e 
ter responsabilida-
de ao gerir suas 
finanças para que 
o crescimento de 
suas despesas não 
seja superior a 
evolução de suas 
receitas. Antes de 
gastar é preciso 
determinar um li-
mite para cada 
necessidade, a fim 

de controlar com responsabilidade as 
despesas.
Determinação e disciplina são indispen-
sáveis para usufruir tudo o que contri-
buiu ao longo do tempo.
O Plano CD ECOS dá flexibilidade ao 
participante decidir como deseja resga-
tar seu patrimônio, já o Plano BD não 
oferece essa flexibilidade porque não 
existe um patrimônio individual.



EP
EDUCAÇÃO

PREVIDENCIARIA 02Atendimento 0800.721.2600
EP
EDUCAÇÃO

PREVIDENCIARIA 02

   BEM ESTAR E SAÚDE

Nada melhor para a saúde do corpo e da mente como 
aqueles momentos em que a cabeça fica leve, o pensa-
mento solto, um pouco fora do ar, o mundo pode acabar 
que nem se percebe. Sabe o que isso significa? Puro de-
vaneio!!
Devanear nada mais é do que o momento de sair de si 
mesmo e divagar por alguns instantes: sonhar acorda-
do.
Dias de estresse, ansiedade e cansaço podem ser comba-
tidos com horas em devaneio, que por sua vez, estimu-
lam o cérebro a ganhar força e motivação para retornar 
ao mundo real com mais energia e criatividade.
Um estudo publicado na revista científica americana Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences, 
comprovou que o cérebro apresenta ati-
vidade intensa durante o devaneio. 
Isso acontece porque quando es-
tamos em alfa o nosso cérebro 
mergulha nas lembranças, so-
nhos, imagens, sons e gostos 
com mais intensidade do que 
imaginamos. Há quem diga ainda 
que esse exercício cerebral contri-
bua para aguçar a criatividade e per-
mitir tomadas de decisões eficientes. No 
momento em que nos encontramos “fora do 
ar” é possível avaliar à distância a situação em que esta-
mos envolvidos, suas condições e, a partir daí, tomar as 
melhores decisões.
O cérebro não para nunca, e uma explicação fisiológica 
esclarece melhor o que acontece nele. A imaginação brota 
no sistema límbico, unidade responsável pelas emoções. 
Junto a ele existe o córtex que cuida da consciência e do 
raciocínio. Quando uma pessoa faz esforço para impor 
a razão sobre a imagem e o sentimento causa grande 
estresse ao cérebro. Contudo, no sono há uma descar-

ga dessas impressões reprimidas. Nossa 
concentração se mantém por 90 minutos, 
depois disso, a atenção declina. 
É a hora de uma pausa de 20 minutos.

Sentar-se na varanda e deixar o olhar se 
perder no horizonte, apreciar o céu ou o mar, 

são algumas maneiras, entre milhões existentes, 
de descansar o cérebro e afastar o estresse. E, muitas 
vezes, é durante este momento que surgem os insights, 
ou seja, as grandes novas ideias que impulsionam a 
criatividade do indivíduo.
O devaneio é saudável, produtivo e útil para o bem estar 
das pessoas. É importante deixar a mente extravasar, o 
pensamento correr solto e se entregar a imaginação. 
Alimente seus dias com música, livros e arte e verá o 
quão é benéfico encontrar novas fontes de inspiração.
Se permita divagar por uns instantes, deixar o vento 
bater no rosto e levar o pensamento para longe.

Devanear é preciso

  PREVIDÊNCIA 

Taxa administrativa X carregamento 

Vimos no encarte de agosto, que o custeio administrativo é decorrente de contribuições destinadas a cobrir as despesas 
administrativas. Nesta edição, vamos identificar e entender as formas mais comuns de taxas que cobrem esse custeio.

A primeira delas é a taxa de carregamento que é a mais antiga das taxas e é proveniente da aplicação de um per-
centual ao montante de contribuições aportadas para o custeio previdenciário, ou seja, incide sobre as contribuições ao 
plano. No plano BD ECOS, o percentual é de 15%. No plano CD ECOS, o plano prevê uma taxa de 0,5% sobre o salário 
de participação de todos os inscritos no plano que corresponde a uma taxa de carregamento de  6% das contribuições 
aportadas ao plano.

Já  a taxa administrativa, muito utilizada na previdência aberta, equivale a um percentual anual aplicado ao  patrimô-
nio total do plano, isto é, incide no saldo de conta de todos os participantes. Essa taxa é uma tendência também para o 
mercado de previdência fechada

“Todos nós já 
vivemos um deva-

neio... imaginar, vivenciar sonhos 
e fantasias. Muitas vezes utilizamos 

dessa “ferramenta” para excluir 
pensamentos negativos, defender-

se de momentos 
difíceis.”


